
Kontakt person vedr. rengøring er pedel Finn Kristiansen 
Telefon 2367 4645 / e-mail: finn@nr-asmindrup-friskole.dk 

Rengøringsplan samt arbejdsgang for rengøring på Nr. Asmindrup Friskole er udarbejdet i samarbejde med skolebestyrelse 

Arbejdsgang for rengøring 
Nr. Asmindrup Friskole 

 

-  
- Der er adgang til klasserne fredag mellem 15.30 og 21.00 (herefter vil der være alarm på bygningen) 

 
- Vi gør opmærksom på, at skolen er SKOFRIT OMRÅDE, og håber I vil respektere dette 

 

FØLGENDE GENNEMGÅS VED HVER RENGØRING 

 

1. Åbn et par vinduer for udluftning 
2. Vaskbare flader: 

Vindueskarme, hylder og bordflader aftørres med fugtig klud 
3. Gulve: 

Gulvet støvsuges/fejes og vaskes 
4. Køleskab: 

Rengøres med fugtig klud (gl. mad smides ud og div. madkasser/drikkedunke tages ud) 

5. Evt. ”køkkenafdeling”: 
Skabsfronter aftørres med fugtig klud og vask renses med en omgang skurepulver 

6. Tjek at alle vinduer er lukkede inden du går 

7. Indvendige vinduer pudses efter behov 

8. Brugte klude og mopper lægges i de sorte vasketøjskurve 

 

 

OBS   
Er der ikke ryddet tilstrækkeligt op i klassen, så vurdér om du/I har 5-10 minutter til at få dette 
ordnet, så eleverne møder ind til et indbydende lokale mandag morgen (læg gerne en seddel til 
læreren om at tage en snak med klassen mandag morgen)  
 
Gennemgå meget gerne dit barns overtøj, skiftetøj og evt. kasser, så det, der mangler kommer med i 
skole, og det der skal med hjem, kommer med hjem 

 
Har du benyttet støvsuger, så tjek venligst om posen er fuld og i så fald bedes denne skiftet og 
ligeledes noter, hvis noget mangler til brug for rengøring eller ønskes indkøbt. 

 

Sæt venligst tingene på plads efter brug, så de er klar til næste hold forældre 

 

Vi opfordrer til, at I tager Jeres store børn med, så de kan hjælpe til med rengøringen, da det for  

nogen kan være lidt af en øjenåbner  

 

 

 


